«رقابت» برای رسیدن به «منافع»!

اندر حکایترفتارهایبرخیکاندیداهای
ریاستفدراسیونفوتبال؛

ایران قوی
دولت-مردم و ِ

نه انکار ،نه اغراق ،با دستاوردهای
«دولتسیزدهم» بایدصادقانهبرخوردکنیم؛
ِ

رسانه
م
ستقل
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روزنامه
قیمت 3000 :تومان

تفاوت از زمین
تا آسمان است...

حکایت دو پدیده «قول» و «عمل»؛
اندر
ِ

نه بدتر و نه بهتر از قبل!

نقدی بر عملکردکاروان ورزش ایران در
بازیهای همبستگیکشورهای اسالمی؛

روزنامه

2

دنیـــای هـــوادار یـــاد و خاطـــره شـــهدا بویـــژه پاســـدار
«ابوالفضـــل علیخانـــی» کـــه روز گذشـــته در ســـوریه بـــه
مقـــام شـــامخ شـــهادت نائـــل گشـــت را گرامـــی مـــیدارد
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خبــــر
رسمقاهل

ِ
«دولتسیزدهم» بایدصادقانهبرخوردکنیم؛
نهانکار ،نهاغراق ،بادستاوردهای

دولت-مردم و ایرانِ قوی
سارا نصرتی

در تاریخ هر ملت ،فراز و نشیبهای تل خ و شیرینی
وجود دارد که تعیینکننده سرنوشت و سازنده
ً
ِ
شخصیت
حقیقتا شهادت دو
فرهنگ آن ملت است.
انقالبی« ،رجایی» و «باهنر» که به آتش منافقان
سوختند ،فصلی از شهادت را بهنام هفته دولت در
تاریخ انقالب گشود.
علت نامگذاری چنین هفتهای این است که دولت
شهید رجایی ،نخستیندولت و مکتبی بود که پس
از حاکمیت لیبرالها بر کشور ،عهدهدار امور شد.
ایندولت در آن دوره بحرانی ،بیشترین حد تالش
و کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقالب
از خود نشان داد ،تا آنجا که جان خویش را سر آن
نهاد .این ایام بهعنوان هفته دولت نامگذاری شد
و همهساله با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر،
دولتمردان در ادوار مختلف نمادهایی از فعالیتهای
خود را به مردم عرضه میکنند و دهها طرحوپروژه
به اینمناسبت به بهرهبرداری میرسد و همه اینها از
برکت خون این شهیدان گرانقدر است که مظلومانه
در پای نهال انقالب ریختهشده و درسی برای همه
مسئوالن و مدیران ارشد نظام گردیده تا با الگوگیری و
سرمشق قرار دادن زندگی زاهدانه آنان ،در راه خدمت به
مردم ستمدیده ایران اسالمی گام بردارند؛ و همچون
رجایی و باهنر ،متواضعانه در راه خدمت خالصانه در
مناصب خود ،بیش از پیش کوشا باشند.
ِ
هر چند متاسفانه بسیاری از دولتمردان فراموش
کردهاند که هویت هفته دولت از کجا آمده و چه
شده که امروز در تقویم جمهوری اسالمی یادمانی
ً
تقریبا هیچ دولتی به
از کابینه نقش بسته است.
جای افتتاحهای پرهزینه و بیجا ،بازگشت به علل
نامگذاری این هفته نداشته است .شوربختانه یک خال
جدی در رویکرد دولتها احساس میشود و آن دوری
و بیتفاوتی نگاه مسئولین کشور به ارزشهاست.

براستی کارگزاران دولتی بنا به مناسبت هفته دولت
چه اقدامی در زمینه حقیقتبخشی به عملکرد تقوای
سیاسی و پرهیز از اشرافیگری که نماد دولت رجایی
و باهنر بود انجام میدهند؟ بیتردید تفکر شهیدان
رجایی و باهنر در میان مردم و دستگاههای اجرائی
باید نهادینه و اخالق ،منش و رفتار آنان بهویژه
سادهزیستی ،نحوه برخورد با مردم و آراستگی به
سجایای اخالقی الگویی برای همگان ،بهویژه مسئوالن
قرار گیرد.
در حقیقت هفته دولت ،یک فرصت مغتنم برای نقد
و اصالح عملکردها به شکل صحیح است .هفته دولت
بهترین فرصت است تا دولتمردان گزارش کار خود
را با شفافیت در اختیار مردم و افکار عمومی قرار
دهند .این فرصت چند خاصیت دارد؛ در وهله اول
میزان اطالعات مردم را نسبت به عملکرد دولتمردان
افزایش میدهد .همچنین میزان خودکفایی کشور در
عرصههای مختلف به مردم معرفی میشود و از همه
مهمتر اینکه دشمنان ایران اسالمی را مایوس میکند
و به آنان میفهماند که ایران در شرایط تحریمی
معطل نمانده و رشد کرده است .شهیدان رجایی و
باهنر انسانهای مخلص و شفاف با مردم بودند و
هیچ چیز پنهانی نداشتند و عملکرد خود را هرچه بود
بدون هیچ دخ لوتصرفی و با شفافیت کامل برای
مردم بیان میکردند .نکته مهم اعتماد مردم به این
دو شهید بود چرا که اعتماد مردم به دستگاه دولت
سرمایه اصلی قوه مجریه است و نباید این اعتماد
ضربه بخورد.
دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی و ایران قوی کار
سکان مدیریت دولت
خود را آغاز کرد و در شرایطی
ِ
را برعهده گرفت که بسیاری ناامیدی را گسترش
داده بودند و همه امور کشور را در گروی خارجیها
و برخی توافقات خارجی میدانستند .روی کار آمدن
دولتسیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی با کار
ویژه تغییر در ریل مدیریت اجرایی کشور نقطه شروع
تغییر در وضع موجود و پس از یکدوره هشتساله

مدیریت ضعیف و ناکارآمد بود و امروز با گذشت
یکسال از این انتخاب مردم ،اگرچه عدهای متوقعانه
مدعیاند که هنوز بخش زیادی از وعدههای رئیسی
آنهم در اینمدتکوتاه محقق نشده اما قطعا هیچ
ایرانی منصفی نمیتواند منکر تالش مجدانه ،مجاهدانه
و شبانهروزی رئیسی و دولتش برای باز کردن گرههای
به اعتقاد بسیاری
همه تالش دولتسیزدهم
بر حرکت در مسیر عدالت و
پیشرفت مردم ایران و توسعه
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی با
مشارکت مردم ،متمرکز شده است.
بر همین اساس هم رئیس جمهور در
نخستین بیانیه دولت ،تاکید میکند:
ه مردم ایران و
«آمدهام تا با کمک هم 
در طلیعه گامدوم انقالب ،دولتی
مردمی برای ایرانی قوی
تشکیل دهم».

ساماندادن
کور مدیریتی فاجعهبار گذشته و
به اوضاع آشفته کشور و دستاوردهای ملموس،
ن دولت مردمی در بخشهای
قابلمالحظه و ارزشمن د ای 
مختلف باشد.نباید فراموش کرد که رئیسی میراثدار
مدیریتیست که یکی از ضعیفترین ،ناکارآمدترین

و بیکفایتترین دولتهای پس از پیروزی انقالب
بود و در شرایطی سکان دولت را بهدست گرفت که
فساد و عملکرد ضعیف دولتِ پیشین انباشتی از
نارضایتیهای عمومی را موجب شده بود .به اعتقاد
بسیاری همه تالش دولتسیزدهم بر حرکت در مسیر
عدالت و پیشرفت مردم ایران و توسعه اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مردم ،متمرکز شده
است .بر همین اساس هم رئیس جمهور در نخستین
بیانیه دولت ،تاکید میکند« :آمدهام تا با کمک هم ه
مردم ایران و در طلیعه گامدوم انقالب ،دولتی مردمی
برای ایرانی قوی تشکیل دهم ».در واقع دولتسیزدهم
سرلوحه کار خودش را توجه و باور به مردم و مردمی
اداره کردن کشور میداند .بنابراین از هفته دولت باید
برای شادیبخشی به جامعه ،وحدت و نشاطآفرینی
استفاده و خدمات دولت را نیز صادقانه و بدون
هیچ کموکاستی در تریبونها و رسانهها مطرح کرد.
ً
حقیقتا دولتِ برای سعادتمندی و موفقیت ،نیازمن ِد
دستاوردهای بسیاری بیشتری است ،چرا که هنوز هم
معضالتِ بسیاری در کشور وجود دارد .همچنین قوای
سهگانه بهعنوان کارگزاران نظام جمهوری اسالمی
ماموریت مشترکی برای خدمت به مردم ،اجرای عدالت،
احقاق حقوق عامه و تالش برای کاهش جرم ،فساد و
نابرابری باید داشته باشند و بهدنبال ایجاد و تثبیت
هنجارهای تراز انقالب اسالمی باشند .بیشک ،همتِ
ایران قوی بسازد.
دولت و همیاری مردم میتواند ِ

گزارش

«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

چند نکته ضروری برای کنکوریهای ۱۴۰۲

با ابالغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی
رئیس جمهور ،کنکور  1402نسبت به سالهای گذشته تغییراتی
خواهد داشت:
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از تسنیم؛ در کنکور سال
 ،1402معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم  40درصد تاثیر قطعی
خواهد داشت .کنکور در سال  1402سهم  60درصدی داشته و
ً
صرفا از دروس تخصصی و دو بار برگزار خواهد شد و داوطلب
میتواند به اختیار خود در یک یا هر دو آزمون شرکت کند .نوبت
نخست برگزاری کنکور  ،1402پنجشنبه و جمعه  29و  30دی
 1401و نوبت دوم ،چهارشنبه و پنجشنبه  14و  15تیر  1402است.
کارنامه صادر شده برای نمره کل داوطلب تا دو سال معتبر و برای
انتخاب رشته و پذیرش در دانشگاه قابل استفاده خواهد بود.

دروس عمومی در کنکور وجود ندارد و به جای آن نمرات دروس
عمومی به صورت تشریحی در معدل امتحانات نهایی وزن
مشخص خواهد داشت .ضرایب دروس در هر گروه آزمایشی ثابت
بوده و زیرگروههای آزمایشی حذف شدهاند .امکان پذیرش در
آن دسته از رشته محلها که پرمتقاضی نیستند در بعضی از
ً
صرفا با بررسی سابقه تحصیلی و
دانشگاهها بهصورت مستقیم
بدون نیاز به کنکور فراهم است .سهم سابقه تحصیلی در کنکور
سال  1402و  1403بر اساس معدل نمرات پایه دوازدهم ،کنکور
سال  1404نمرات پایه یازدهم و دوازدهم و از سال  1405به بعد
نمرات پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم خواهد بود.
درباره داوطلبان فار غالتحصیل نظام قدیم آموزشی ،از سال 1402
سابقه تحصیلی شامل نمرات تراز شده دیپلم و پیشدانشگاهی
ایجاد و مالک عمل خواهد بود .کنکور از میان دروس تخصصی
رشتههای تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه توسط سازمان
سنجش برگزار میشود و هر سال  2بار برگزار و نتیجه آن تا دو
سال برای انتخاب رشته معتبر است ،کنکور درسال 60 ،1402
درصد ،درسال  50 ،1403درصد و از سال  1404به بعد  40درصد در
نمره کل داوطلب سهم خواهد داشت.
درباره نحوه تأثیر معدل دوره متوسطه در فرایند پذیرش
دانشگاهها و نسبت میان سوابق تحصیلی و کنکور برای ورود به

دانشگاه باید گفت که معدل امتحانات نهایی برای هر داوطلب
با تاثیر  40و  50درصدی به ترتیب در سال  1402و  1403و 60
درصدی برای  1404و بعد از آن و میانگین وزنی نمرات دروس
عمومی و تخصصی است.
سهم نمره سابقه تحصیلی برای پذیرش متقاضیان ورود به
دانشگاهها در رشتههای پرمتقاضی به صورت زیر محاسبه
میشود .در آزمون سال  ،1402نمره کل سابقه تحصیلی فقط بر
اساس معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی پایه دوازدهم
دانشآموزان محاسبه شده و به میزان  40درصد در نمره کل
داوطلب تاثیر قطعی خواهد داشت .برای داوطلبان فارغ
التحصیل نظام قدیم از سال  1402نمره کل سابقه تحصیلی
براساس نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی دیپلم و
پیش دانشگاهی محاسبه میشود و به نسبت گفته شده در هر
سال تاثیر قطعی خواهد داشت .برای داوطلبان فارغ التحصیل
سال  1401و قبل از آن که معدل دوره متوسطه کم تأثیر بوده و
بنابراین مورد توجه نبوده است ،وزارت آموزش وپرورش ضمن
ترازیابی نمرات و محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی و ایجاد
سابقه تحصیلی برای همه فارغ التحصیالن ،امکان ترمیم سابقه
تحصیلی را یک بار یا به دفعات مشخص بنابر دستورالعملی که
اعالم خواهد کرد فراهم میکند.

اجتماعی
ی�دداشت

روزنامه

سه هشر آلوده کشور در اول هشریور کدام هستند؟

وضعیت شاخص آلودگی هوا در  ۸کالنشهر در تاریخ یک شهریور ماه  ۱۴۰۱به ترتیب آلودهترین مشخص شد.
اهواز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون ()۱۴۰=AQI
قرار دارد ،اما در رتبه دوم شهرهای آلوده کشور شهر تهران قرار دارد که در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس
و به دلیل افزایش عامل ازن ( )۱۲۳=AQIقرار دارد .پس از اهواز و تهران شهر کرج در جدول خودنمایی میکند.

ِ
حکایت دو پدیده «قول» و «عمل»؛
اندر

تفاوت از زمین تا آسمان است...
داود مبهوت

نقل است شخصی ُش ُتری گم کرده بود ،سوگند خورد که
چون بیابد به یکدرهم بفروش د چون شتر را بیافت از
سوگند خود پشیمان شد .گربهای در گردن شتر آویخت و
بانگ میزد که :که میخرد شتری به یک درهم و گربهای
به صد درم؟ اما بی یکدیگر نمیفروشم .شخصی بدانجا
رسید و گفت :چه ارزان بودی این شتر ،اگر این قالده در
گردن نداشتی(.)۱
با برداشتی آزاد از اینحکایت میشود به قول بعضی از
مسئوالن اشاره کرد که قبل از شروع کار انواعواقسام
وعدهها و وعیدها را حواله مردم میکنند؛ اما همین که بر
صندلی تکیه زدند ،چون میدان عمل را سختتر از سخن
گفتن میبینند ،شروع میکنند به آسمان و ریسمان
بافتن و قولهای قبلی را تخصیصزدن(محدود کردن) و
خواسته یا نخواسته از انجام آن ها طفره رفتن .از همین
رواست که باید بین افاضات تا عمل چنین اشخاصی
تفاوتی از زمین تا آسمان را در نظر گرفت و سخنانشان
را خیلی جدی نپنداشت .برای این که به هیچ مسئولی
بر نخورد از آوردن مثال معذوریم .اما با یک تشبیه از
خودمان پذیرش کالم را سهل تر میکنیم.
مثال :نزدیک به اواخر ماه است و یکی از فرزندان از ما
میخواهد که پس از ترفیعی که قرار است در حقوقمان
نصیب خانواده شود برای وی دوچرخهای بخریم .ما هم
تورم مرداد  ۴۱.۵درصد شد؛

کاهش نرخ تورم
نقطهای و ماهانه

نرخ تورم ساالنه مرداد ماه  1401برای خانوارهای کشور
به  41,5درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه

بر اثر جَ و حاصله از ترفیع ،قولی از دهنمان خارج میشود
که ً
حتما ،اما وقتی حقوق دریافت شد میبینیم که با
وجود گرانی موجود ،اگر بخواهیم دوچرخهای بخریم باید
از اواسط ماه به بعد ُسماق بمکیم و با باد هوا زندگی را
بُگذرانیم .پس شروع میکنیم از آفات و مضرات دوچرخه
سواری و احتمال خطر تصادف و حوادث ناگواری به
فرزندمان میگوییم که شاید وقوعشان یک در هزار باشد.
چند مورد نادر را نیز شاهد می آوریم و از بدبختی ها و

بیچارگی های آن ها که حادثه ای برایشان ُرخ داده است
فریاد و سخن سر می دهیم .و در ادامه به جگر گوشه مان
می گوییم همین که دوچرخه ای ندارد باید خدا را شکر
کند و . ...اما مسئله این است که چون توانایی عمل به
قولمان را نداریم مجبور به سیاهنمایی از فواید دوچرخه و
بدبخت نشان دادن دیگران هستیم .با تبیین مثال فوق
حال شما میتوانید بخوانید حدیث ُمفصل از این ُمجمل.
 -۱بهارستان جامی

قبل 1.0 ،واحد درصد افزایش یافته است .منظور از
نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت،
نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد .نرخ تورم
نقطهای در مرداد ماه  1401به عدد  ٥٢,٢درصد رسیده
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢.٢
درصد بیشتر از مرداد  1400برای خرید یک «مجموعه
کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .منظور از نرخ

تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت
به ماه قبل میباشد .نرخ تورم ماهانه مرداد  1401به 2,0
درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل،
 ٢.٦واحد درصد کاهش داشته است .تورم ماهانه برای
گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
و «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ١.٤درصد
و  ٢.٤درصد بوده است.

اقتصاد الکن

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز

وزارت جهاد کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
(نوبت اول)

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز به نمایندگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی ( حراست
فیزیکی و نگهبانی) در سطح استان البرز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ( یک مرحلهای) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  .عالقه مندان می توانند
از تاریخ چاپ نوبت اول این آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  1401/06 /10جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
مراجعه و در فرایند مناقصه شرکت نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  ( 1/653/000/000یک میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون لایر) بصورت ضمانتنامه بانکی( تحت عنوان ضمانت شرکت
در فرایند ارجاع کار ) با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و قابل تمدید در وجه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز به نمایندگی شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی ایران و یا ارائه فیش واریزی نقدی به (حساب سپرده شرکت در مناقصه)به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شماره شبا
 IR 390100004001058206373747و شناسه پرداخت . 916294210810373747020003513104
آخرین مهلت ارائه و بارگذاری پیشنهادات از طریق سامانه ( ستاد) روز چهارشنبه مورخ  1401/06/23و جلسه بازگشایی پاکات رسیده و بارگذاری شده در سامانه
(ستاد)رأس ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ  1401 /06/24می باشد .
جهت اطالعات بیشتر یا رفع هرگونه ابهام با تلفن گویا  026 36636318داخلی  174و یا شماره همراه  09395904015امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات
بازرگانی استان البرز تماس حاصل فرمائید.
.
مهلت دریافت آخرین مهلت بارگذاری تاریخ بازگشایی
مدت اجرای
مبلغسپرده
برآورد اولیه ریالی
موضوعمناقصه
ردیف
کار(ماه)
(تضمین ) به لایر
و ارسال مدارک
پاکات
اسناد پروژه
1

تأمین  14نفر نیروی
حفاظت فیزیکی

33/053/520/360

1/653/000/000

12

1401/06/10

1401/06/23

1401/06/24

توضیح  :آگهی قبلی با شناسه  1360516به تاریخ 19و 1401/05/22به دلیل عدم امکان ثبت در سامانه ستاد باطل گردید .
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/06/05 :

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز

شناسه1368912 :
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گزارش
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«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

چه کسانی میتوانند خودرو
وارد کنند؟

در پی وقوع بحران ارزی ،واردات خودرو به کشور
تعلیق شده و با هدف مدیریت ارزی ،این کاال،
کاالیی لوکس تلقی شد .حاال نزدیک به پنج سال
از این تصمیم گذشته و مدتهاست اخباری با
محوریت واردات خودرو ،افکار عمومی را به خود
مشغول کرده است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از خبرآنالین؛ در
حالی که ابتدا صحبت از واردات خودروهای اقتصادی
بود و برخی مسئوالن رقم  10هزار دالر را برای
خودروهایی که قرار است به کشور وارد شود ،اعالم
می کردند اما حاال سخنگوی دولت پرده از افزاش این
رقم برداشته و اعالم کرده است سقف بیست هزار دالر
برای واردات در نظر گرفته شده است.
چه کسانی میتوانند خودرو وارد کنند؟
در عین حال «حجت اهلل فیروزی» -عضو کمیسیون
صنایع مجلس -از امکان واردات توسط همه اشخاص
حقیقی و حقوقی خبر داد و افزود :خودروهای تمام
برقی و هیبریدی ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و
مورداستفاده قرار میگیرد .خودروهای دیگر مربوط به
حملونقل عمومی است که باید جایگزین خودروهای
فرسوده و تاکسیها شود و قسمی دیگر خودروهایی
با میانگین قیمتی متوسط و پایین است .خودروها با
حجم موتور کم و رعایت مسائل زیستمحیطی بوده
ِ
جمعیت متوسط
و قیمتشان باید به میزانی باشد که
از نظر درآمدی قادر به خریداری آن باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد :خدمات پس از
فروش باید قادر به پشتیبانی این خودروها باشد.
ً
عمدتا خودروهای لوکس وارد
قبل از مصوبه سران قوا
کشور میشد ولی امروز بر اساس تصمیمگیریها،
بخش عمده خودروهای وارداتی توسط قشر متوسط
جامعه خریداری میشود؛ ضمن این که بر واردات
خودروهای برقی تأکید شده است .آییننامه هنوز
نهایی نشده و از طرفی نظرات فعاالن این حوزه باید
لحاظ شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در رابطهبا تقویت
خودروسازیهای داخلی گفت :امروز سرعت علم و
تکنولوژی در جهان زیاد است و در سنوات اخیر به
جهت برخی تحریمها ،امکان نوسازی تجهیزات را
نداشتیم و لذا ورود خودروهای جدید به کشور با
تکنولوژی روز امکان استفاده خودروسازان داخلی از
علم جدید را فراهم میآورد.
خودروهای وارداتی چه زمانی میرسند؟
اما در حالی که از ابتدا گفته شد خودروهای
وارداتی به ایران شهریور ماه از راه خواهند رسید
اما به واسطه آماده نشدن آییننامه اجرایی واردات
خودرو این امر به سه ماه بعد ،یعنی اواخر پاییر
موکول شده است .گفته میشود اولین خودروها
پس از ثبت سفارش در این تاریخ وارد کشور
خواهند شد .از سوی دیگر باید در نظر داشت
که انتشار اخباری با این محور بازار خودرو را
دستخوش تغییر کرده و خودروهای مونتاژی
در بازار با تغییر قیمت و ریزش قابل مالحظه
روبرو شدند .قیمت خودروهای خارجی به واسطه
ممنوعیت واردات در ایران بسیار باالست از این رو
بسیاری از فعاالن بازار معتقدند با واردات خودرو
حباب قیمتی در این بازار میترکد.

روزنامه

4

اپسخ پلیس الربز به رجزخواین التهای مجازی
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سرهنگ «سید مرتضی موسوی» -معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی استان البرز -با اشاره به دستگیری
دو تن از اراذل و اوباش شناخته شده در شهر کرج گفت :این افراد در فضای مجازی رجزخوانی و قدرتنمایی
میکردند .ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان در حین رصد فضای مجازی با رجزخوانی و قدرت نمایی
دو نفر از اوباش سطح دار و سابقه دار استان در این فضا مواجه و اقدامات الزم برای برخورد با این افراد را آغاز کردند.

گزارش
«دنیای هوادار» گزارش میدهد؛

تولید  ۳میلیارد دز واکسن طیور
سال گذشته در مؤسسه رازی

«محمدحسین فالح مهرآبادی» -معاون تحقیق
و تولید فراوردههای بیولوژیک مؤسسه رازی-
صبح سهشنبه در نخستین نشست هم اندیشی
نمایندگان پخش استانی واکسنهای مؤسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که در سالن
آمفی تئاتر زنده یاد پروفسور میرشمسی برگزار شد،
گفت :بیش از سه میلیارد دز از حدود  ۱۲میلیارد
دز نیاز ساالنه کشور به انواع واکسنهای طیور ،در
مؤسسه رازی تولید میشود و این مؤسسه بیش
از  ۳۰درصد نیاز کشور به واکسنهای طیور را
تأمین میکند .این واکسنها شامل واکسنهای
زنده و کشته طیور است.
به گزارش «دنیای هوادار» و به نقل از مهر؛ وی
افزود :در حوزه واکسنهای طیور ،سال گذشته کل
واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزای  H9N2مورد
نیاز کشور حدود  ۶۰۰میلیون دز بود که مؤسسه
رازی به رغم وجود برخی مشکالت در نیمه نخست
سال گذشته ،توانست حدود  ۶۰درصد آن را تأمین
کند .واکسن آنفلوانزای  H9N2از واکسنهایی
است که باید بر اساس سویه غالب در گردش
تولید شود و پس از همه گیری این ویروس
در سال  ۱۳۷۸و جداسازی سوش اولیه واکسن
آنفلوانزا تا سال  ۱۳۹۸از همان سویه واکسینال
استفاده میشد اما پس از بررسی و نمونه برداری
از  ۲۳۳مزرعه درگیر این ویروس توسط تیمهای
تحقیقاتی مؤسسه ،یک سویه به عنوان سویه
جدید واکسینال انتخاب شد که تیتر ایمنی زایی
بسیار خوب داشته است و در برابر سویه های در
گردش اثربخشی باالیی دارد.
معاون تحقیق و تولید فراوردههای بیولوژیک
مؤسسه رازی با تاکید بر این که واکسن آنفلوانزای
مؤسسه رازی تنها واکسن دارای سویه غالب در
گردش در کشور است ،گفت :این سویه در دو سال
اخیر پس از بررسی مزارع متعدد به عنوان سویه
غالب شناخته شد و هر زمان نیاز باشد این سوش
قابل تغییر است؛ حال آن که سویه استفاده شده
در سایر واکسنهای آنفلوانزای  H9N2وارداتی
مصرفی در کشور مربوط به سالهای قبل است.
به گفته وی ،در مورد واکسن نیوکاسل با توجه
به این که سروتیپ یکسان است از سویه های
السوتا ،کلون و  B4استفاده میشود؛ در عین حال
مطالعهای در زمینه مقایسه تیتر ایمنی زایی و
شناسایی سویه غالب توسط محققان مؤسسه
رازی در حال انجام است و در صورت نیاز ،سویه
نیوکاسل تغییر خواهد کرد .واکسنهای مقاوم به
گرما و برونشیت سویه  793Bنیز در دو سال اخیر
به سبد تولیدات مؤسسه رازی اضافه شده است.
وی همچنین در مورد واکسنهای دامی به وجود
واکسنهای چندگانه در بازار اشاره و اظهار کرد:
افزایش تعداد سویه های واکسن از مقداری
مشخص ،به طور قطع نمیتواند در مقابل تمام
سوش های به کار رفته در واکسن ،پاسخ ایمنی
مناسب بدهد و نباید در یک واکسن تعداد
سویهها را بی مالحظه افزایش داد.

«رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان» خبر داد؛

البـــرز
صنعت

بازگشت  ۱۳۹واحد صنعتی راکد البرز به چرخه تولید
«رامین ربیعی» -رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان البرز -با اشاره به اینکه فعال
سازی واحدهای راکد در اولویت ویژه دولت،
وزارت صمت و این سازمان است ،اظهار
کرد :در طول یکسال اخیر و با همراهی همه
دستگاههای مسئول در استان و عضو کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید استان ۱۳۹ ،واحد
ً
مجددا فعالشده و به چرخه تولید
تولیدی
بازگشته است.
وی یادآور شد :از این تعداد ،شهرستان اشتهارد
با  ۳۸واحد با سرمایهگذاری  ۲هزار و ۵۶۹

میلیارد لایر و اشتغال  ۸۷۴نفر ،بیشترین
سهم و پساز آن شهرستان ساوجبالغ با ۲۶
واحد و سرمایهگذاری  ۲هزار و  ۷۸۷میلیارد
لایر و با اشتغال هزار و  ۹۲نفر در جایگاه
بعدی قرار دارد .شهرستان فردیس با  ۲۶واحد
و سرمایهگذاری  ۴هزار و  ۵۶۹میلیارد لایر و
با اشتغالزایی دوباره برای  ۹۱۷نفر ،نظرآباد با
 ۲۶واحد و سرمایهگذاری  ۹۹۹میلیارد لایر و
اشتغال  ۳۰۳نفر و همچنین کرج با  ۲۶واحد
و سرمایهگذاری  ۲هزار و  ۴۷۲میلیارد لایر و
با اشتغال  ۷۹۲نفر در ردههای بعدی قرار دارند.

پلیس

حوادث و انتظایم

«رئیس پلیس فتا استان» خبر داد؛

«فرمانده انتظامی استان» خبر داد؛

برنده شدن در قرعه کشی ترفند

کالهبــرداری  ۱۱میلیاردی با ادعای

رئیس پلیس فتا استان البرز از
کاربران خواست مراقب کالهبرداران
تلفنی با شیوه های مختلف مانند
«الو شما برنده شدید» باشند.
سرهنگ «رسول جلیلیان» گفت:
مجرمان سایبری از طریق شبکههای
اجتماعی خود را با نشان برخی
نهادها معرفی و اعالم میکنند که
شما از طریق قرعه کشی برنده شدهاید .کالهبرداران سایبری با استفاده
از تماس تلفنی و ارائه اطالعات شخصی شما بدون ذکر منبع ،با اظهار
اینکه شما در قرعه کشی برنده شدهاید سعی در جلب اعتماد کاربران
دارند .این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :این افراد پس از دریافت
اطالعات حساب و کارت بانکی ،اقدام به دریافت رمز دوم و تخلیه
حسابهای آنها میکنند .مردم هرگز به پیامکها و تماسهای تلفنی
با عنوان شما برنده قرعه کشی ما شدهاید توجه نکرده و اطالعات بانکی
خود را ارایه ندهند .کالهبرداران برای رسیدن به اهداف خود از طریق
تماس تلفنی برای واریز مبلغ جایزه با اغفال شهروندان درخواست
ارسال مشخصات کارت اعتباری با تمام مشخصات را میکنند که باید
در این زمینه هوشیاری الزم صورت گیرد.

سردار «عباسعلی محمدیان»
فرمانده انتظامی استان البرز -گفت:در پی ارجاع یک پرونده کالهبرداری
به وسیله ادعای اعمال نفوذ در
دستگاههای انتظامی و قضائی به
پلیس اطالعات و امنیت عمومی
البرز ،بررسی موضوع به صورت ویژه
در دستور کار ماموران قرار گرفت.
بررسیهای اولیه ماموران نشان دهنده این بود که افرادی با ادعای اینکه
در دستگاههای انتظامی و قضائی دارای نفوذ هستند ،مبلغ  ۱۱میلیارد
لایر را از خانواده یکی از متهمان دریافت و متواری شدند.فرمانده انتظامی
استان البرز تصریح کرد :پس از ارجاع پرونده بالفاصله اقدامات اطالعاتی
و پلیسی در این زمینه آغاز و در کوتاهترین زمان ممکن مخفیگاه
متهمان در استان تهران شناسایی و با دریافت نیابت قضائی ماموران
به آنجا اعزام و در طول دو عملیات جداگانه متهمین پرونده دستگیر
شدند.این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به اعتراف کالهبرداران
به دریافت  ۱۱میلیارد لایر برای اعمال نفوذ در یک پرونده گفت :متهمان
پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی شدند.

کالهبرداری تلفنی

اعمال نفوذ در دســتگاههای انتظامی

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت
محدود کیوان شیمی آریا به شناسه ملی
 10190009048و به شماره ثبت  19229به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  1401/03/21تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :آقای نعمت اله حق
وردی به کدملی  0532015150وآقای
رضا سام دلیری به کدملی 0310542820
و خانم سپیده فیروز بخت به کدملی
 0310933579و آقای محمدرضا سام
دلیری به کدملی 6279674940و خانم
احترام السادات شفیعی چاشمی به
کدملی  2161400401به سمت اعضاء
هیات مدیره برای مدت نامحدود تعیین
سمت شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرج
شناسه1369559 :

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود کیوان شیمی
آریا به شناسه ملی  10190009048و به شماره ثبت 19229
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/21
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -آقای نعمت اله حق وردی به
کدملی  0532015150به سمت عضو هیات مدیره وآقای رضا
سام دلیری به کدملی  0310542820به عنوان رئیس هیات
مدیره و خانم سپیده فیروز بخت به کدملی  0310933579به
سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا سام
دلیری به کدملی 6279674940به سمت نائب رئیس هیات
مدیره و خانم احترام السادات شفیعی چاشمی به کدملی
 2161400401به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود
تعیین سمت شدند  -کلیه اسناد و اوراق بهاداربانکی و
تعهدآور شرکت از قبیل چک ,سفته  ,برات قراردادها و عقود
اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل (خانم سپیده فیروز بخت )
و رئیس هیات مدیره (آقای رضا سام دلیری ) مشترکاء
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
شناسه1369558 :

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری
بین المللی رسالت فاطمیون به
شناسه ملی  14005577340و
به شماره ثبت  3023به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ 1401/04/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل
شرکت به آدرس استان البرز،
شهرستان کرج ،بخش مرکزی ،شهر
کرج ،جهانشهر ،میدان شهیدآیت
اله مدنی ،خیابان مهران ،پالک ،2
ساختمان فراز ،طبقه  ،1واحد  1به
کد پستی 3143743175 :تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بدین شرح اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان البرز اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کرج
شناسه1369555 :

فرهنگی
ن
سی�ی ج�ان

روزنامه

رای دادگاه آملان برای انتقال «سایه» به ایران

اختالف فرزندان هوشنگ ابتهاج  -شاعر معاصر ،متخلص به سایه  -بر سر انتقال پیکر این شاعر به ایران باعث تعویق در
انتقال و متعاقبا برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر او شد .حال یلدا ابتهاج که همواره اطالعرسانی اخبار مربوط به
ابتهاج را انجام میدهد ،اعالم کرد« :با خرسندی آگاهی یافتیم که قاضی شعبه رسیدگیکننده دادگاه کلن رای خود را در
زمینه انتقال پیکر پدرم ،امیر هوشنگ ابتهاج به ایران برای خاکسپاری در آرامگاه ابدیاش ،باغ محتشم رشت ،صادر کرد».

پس از چهار میلیارد پوند بدهی؛

ورشکستگی دومین سینمای زنجیرهای
بزرگ دنیا تایید شد
سینماهای زنجیرهای سینهورلد ( )Cineworldتایید کرده
که پس از چهار میلیارد پوند بدهی در طول همه گیری
ویروس کرونا ،در حال بررسی پرونده ورشکستگی در
ایاالت متحده است ،اما به تماشاگران و کارکنان سینما
اطمینان داد که سینماهایش به فعالیت خود ادامه
خواهند داد .دومین سینمای زنجیره بزرگ جهان پس
از ناکامی در بهبودی سریع در پی شیوع کووید ۱۹-که
منجر به تعطیلی اکثر سالنهای آن در طول قرنطینه شد،
با مشکل مواجه شده و سال گذشته  ۷۰۸میلیون دالر
( ۵۹۸میلیون پوند) ضرر کرد و مجموع زیان این کمپانی
به  ۴.۸میلیارد دالر ( ۴میلیارد پوند) در زمان تعطیلی
سینماها در دوران کرونا رسیده است.
هفته گذشته اعالم شد که « »Cineworldکه  ۷۵۱مجموعه
سینمایی در  ۱۰کشور جهان است ،وکال و مشاورانی را در
مورد نحوه مدیریت بدهیهای فزاینده خود استخدام کرده و
حاال خود این کمپانی تأیید کرده که در حال بررسی تعدادی
از گزینههای استراتژیک از جمله تشکیل پرونده برای
ورشکستگی در ایاالت متحده و اقدامات مشابه در سایر
حوزههای قضایی است .این کمپانی همچنین اعالم کرده

اقتصاد الکن

در حال مذاکره با سهامداران اصلی از جمله طلبکاران خود و
همچنین مشاوران حقوقی و مالی آنها در مورد گزینههای
موجود است .با این حال ،این سینمای زنجیرهای تاکید
کرده که سینماهایش که تحت دو برند « »Cineworldو

« »Regalفعالیت میکنند ،طبق معمول فعال هستند و
همچنان پذیرای مخاطبان خواهد بود ،ضمن این که ۴۵
هزار کارمند جهانی آن از جمله پنج هزار کارمندش در
بریتانیا تحت تأثیر این روند قرار نخواهند گرفت.

بر اثر ایست قلبی؛

«منوچهر اسماعیلی» درگذشت
«اقتصادآنالین» نوشت :نخستین کوپنهای ارزاق
و خواربار ،زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی وقت بین
سالهای  ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۸چاپ و بین خانوادهها توزیع
شده است .هر قطعه کوپن تحویل شده به مردم شامل
 ۵۰قطعه قابل جدا شدن بود .البته آن زمان رنگ زمینه
برای کوپنهای روستایی «آبی» و برای کوپنهای
شهری «آبی و کرم روشن» در نظر گرفته شده بود و
روی هربرگ کوپن تعداد هر خانوار چاپ شده بود .آن
زمان کوپنها برای دریافت حداقل  ۱۰قلم کاالی اساسی
شامل قند و شکر ،روغننباتی ،برنج ،پودر شوینده،

صابون ،پنیر ،کره ،مرغ ،تخممرغ و گوشت قرمز در نظر
گرفته شده بود که پس از دوران جنگ و وارد شدن
کشور به دوران سازندگی دچار تغییراتی شد.
تغییر و تحوالت اقتصاد کوپنی در دهه  ۸۰وارد
مرحله تازه و رفته رفته برخی از کاالها از چرخه توزیع
کوپنی خارج و در بازار آزاد عرضه و برای نمونه کوپن
پنیر از سال  ۱۳۸۵بهطور کامل حذف شد .شهروندان
به یاد دارند که آخرین کوپن اعالم شده از سوی
وزارت بازرگانی اوایل سال  ۱۳۸۹است که مربوط به
دریافت قند و شکر بوده و پس از این مرحله بود که
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به کارگردانی ارسالن امیری؛

«زاالوا» در جشنواره فیلمهای
فانتزی بروکسل

«زاالوا» به کارگردانی ارسالن امیری در بخش مسابق ه
چهلمین جشنواره فیلمهای فانتری بروکسل در کشور
بلژیک پذیرفت ه شد .این جشنواره یکی از مهمترین
جشنوارههای فیلمهای ژانر در جهان است که بیش
از یکصد فیلم سینمایی و کوتاه از سراسر جهان از
ژانرهای وحشت ،فانتزی و علمی -تخیلی و اکشن
هرسال از تاریخ  ۷تا  ۱۷شهریور در شهر بروکسل
بلژیک به نمایش میگذارد« .زاالوا» به تهیهکنندگی
سمیرا و روحاهلل برادری با بازی نوید پورفرج ،پوریا
رحیمیسام و هدی زینالعابدین در بخش مسابقه
فیلمهای نوظهور جشنواره فیلمهای فانتزی (
 )Brussels Fantastic Festبروکسل بلژیک حضور
دارد .در چهلمین دورهی این رویداد مهم سینمایی
بیست رویداد و برنامهجنبی از جمله کارگاههای
س طراحی
گریم فیلمهای وحشت و مستر کال 
خونآشامها برگزار میشود« .زاالوا» در سیونهمین
دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در چهار
بخش بهترین بازیگر مکمل ،بهترین فیلمنامه،
بهترین فیلمبرداری و بهترین کارگردان فیلم اولی
موفق به کسب سیمرغ بلورین شد .داستان این
فیلم در اواخر دههٔ  ۱۳۵۰خورشیدی روی میدهد و
راوی اتفاقی است که باعث ترس مردم شده و رئیس
پاسگاه تالش میکند تا امنیت را به روستا بازگرداند.
«زاالوا» که به زودی در  ۱۲کشور اکران میشود ،در
سراسر ایران بر پرده است.
اکران
ساخته سعید روستایی؛

«برادران لیال» در فرانسه روی
دیوارها رفتند

با اجرایی شدن طرح پرداخت یارانه به شهروندان،
دیگر دوران رونق کوپنهای خانوار به ایستگاه پایانی
خود رسید .اکنون نیز بعد از وقفهای طوالنی مدت
قرار است که کوپنهای الکترونیکی برای خانوارها
در نظر گرفته شود که به نوعی خاطرات آن دوران را
برای شهروندان تداعی میکند.

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آنا سون البرز شرکت تعاونی به
شماره ثبت  2369و شناسه ملی  10184003919به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1401/01/09و نامه شماره  729مورخ 1401/02/31
اداره تعاون استان البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای علی آزاد
سامیان با کدملی  0076589625به سمت رئیس هیئت مدیره و
بهرام آزادسامیان باکدملی  0051900440به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره و فرشاد آزاد سامیان با کدملی  0015890864به سمت منشی
هیئت مدیره انتخاب شدند  -آقای علی ازاد سامیان نام پدر بهرام با
کدملی  0076589625شناسنامه شماره  6754صادره از تهران به سمت
مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند  -کلیه قراردادها و اسناد
رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با
امضای یکی از دو نفر اعضای هیئت مدیره بهرام آزاد سامیان نائب
رئیس هیئت مدیره یا فرشاد آزادسامیان منشی هیئت مدیره به اتفاق
آقای علی آزادسامیان مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار
خواهند بود و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علی ازادسامیان
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ساوجبالغ
شناسه1369557 :

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آنا سون البرز شرکت
تعاونی به شماره ثبت  2369و شناسه ملی  10184003919به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1401/01/09و نامه شماره  729مورخ  1401/02/31اداره تعاون استان
البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :علی آزاد سامیان به شماره ملی
 0076589625و بهرام آزادسامیان به شماره ملی  0051900440و
فرشاد آزادسامیان به شماره ملی  0015890864به سمت اعضای
اصلی هیئت مدیره و سحر حکیم پور به شماره ملی 0440159393
و فریده رمضانی به شماره ملی  0041836715به عنوان اعضای علی
البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت باقیمانده انتخاب
گردیدند - .بهناز آزادسامیان به شماره ملی  0083095551به سمت
بازرسان اصلی و زهره رمضانی به شماره ملی  0048375233به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 -ماده  9اساسنامه مصوبه در خصوص افزایش سهام بعضی ازاعضاء تا سقف حداکثر  %30کل سرمایه شرکت تعاونی مطرح و به
اتفاق آراء به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ساوجبالغ
شناسه1369556 :

تبلیغات فیلم «برادران لیال» ساخته سعید
روستایی همزمان با آغاز اکران در سینماهای
فرانسه آغاز شد .کمپانی «وایلد بانچ» که حق
پخش فیلم «برادران لیال» را بر عهده دارد ،این
فیلم دو ساعت و چهل پنج دقیقهای را قرار است
از فردا  ۲۴آگوست (دوم شهریور) در سینماهای
فرانسه اکران کند .فرانسه نخستین کشوری است
که میزبان اکران عمومی «برادران لیال» میشود.
«برادران لیال» به نویسندگی و کارگردانی سعید
روستایی نخستین نمایش جهانی خود را در بخش
مسابقه جشنواره کن امسال تجربه کرد و در نهایت
جایزه بهترین فیلم بخش اصلی این رویداد را از
نگاه هیات داوران فدراسیون بینالمللی منتقدان
فیلم (فیپرشی) کسب کرد .در خالصه داستان
فیلم «برادران لیال» آمده است :لیال در  ۴۰سالگی
تمام زندگی خود را صرف مراقبت از پدر و مادر
و چهار برادرش کرده است .در کشوری که درگیر
تحریمهای اقتصادی بینالمللی است ،خانواده
ً
ی ُخرد
دائما با هم بحث میکنند و زیر بار بده 
میشوند .لیال در حالی که برادرانش در تالش برای
گذراندن زندگی خود هستند ،نقشهای میکشد تا
با راه اندازی یک تجارت خانوادگی آنها را از فقر
نجات دهد .در حالی که آنها به شدت به حمایت
مالی نیاز دارند ،لیال متوجه می شود که پدرشان
اسماعیل ،مخفیانه یک میراث خانوادگی را پنهان
کرده است .این اتفاق باعث هرج و مرج در
خانوادهای میشود که از پیش نیز شکننده بود .با
بدتر شدن وضعیت سالمتی پدر ،اقدامات هر یک
از اعضای خانواده به تدریج خانواده را یک قدم به
سمت انفجار نزدیک میکند.

روزنامه
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توپ و تور
در دومین دیدار از جام کنفدراسیون آسیا؛

شکست تیم ملی والیبال زنان
ایران مقابل ویتنام

تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین دیدار خود
از جام کنفدراسیون آسیا شکست خورد .تیم ملی
والیبال زنان ایران روز سهشنبه در دومین دیدار خود
از جام کنفدراسیون آسیا که به میزبانی فیلیپین برگزار
میشود ،مقابل ویتنام به میدان رفت و شکست خورد.
ملیپوشان ایران در سه ست پیاپی و با حساب  ۲۵بر ،۱۷
 ۲۵بر  ۱۴و  ۲۵بر  ۱۱مقابل حریف خود شکست خوردند.
الساندار کمپدلی سرمربی تیم ملی مهسا کدخدا ،الهه
پورصالح ،شبنم علیخانی ،پوران زارع ،مائده برهانی،
محدثه مشتاقی و تهمینه درگذنی را در ترکیب ابتدایی
تیم قرار داد .تیم ایران روز دوشنبه مقابل کرهجنوبی
به پیروزی رسید و چهارشنبه،دوم شهریور در سومین
دیدار مقابل فیلیپین به میدان میرود.

فوتبال بانوان
شکست دختران فوتبال بم مقابل ازبکستان؛

فینال آسیا از دست رفت

تیم ملی بسکتبال جوانان کشورمان عصر روز گذشته در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل ژاپن قرار گرفت.
شاگردان سیامک ویسی که بازی اول را به لبنان واگذار کرده بودند در این مسابقه با وجود اینکه نیمه اول را با اختالف
زیادی و با نتیجه  49بر  27واگذار کرده بودند ،در نیمه دوم توانستند کامبک رویایی بزنند و  68بر  66به پیروزی برسند.

ی�دداشت

اندر حکایترفتارهایبرخیکاندیداهایریاستفدراسیونفوتبال؛

«رقابت» برای رسیدن به «منافع»!
پول فوتبال وسوسهانگیز
عبداهلل دارابی است یا شیفتگان
خدمت نمیتوانند حس تکلیف خود را نادیده
بگیرند؟ این شاید سوالی باشد که به ذهن دو
دسته از فوتبالیها خطور کرده باشد؛ یک دسته
آنهایی که عمری با فوتبال بودهاند و زیر و بم و
واقعیت آن را میدانند و دستهای مشتاقانی که
به علت عدمآگاهی و اطالع کافی از کنه ماجرا،
با خوشبینی به اوضاع و افراد مینگرند!
میرشاد ماجدی برای تثبیت و تقویت
جایگاهش ،مرتکب رفتارهایی میشود که
مصداق تعارض منافع است و هشدار جدی
کمیته بدوی بررسی صالحیتها را دریافت
میکند؛ اما روابط عمومی فدراسیون فوتبال
این هشدار را از بیخ و بن منکر میشود
تا کمیته مذکور با رسانهای کردن نامه
خود ،بیاساس بودن انکار روابط عمومی
فدراسیون را معلوم نماید! جالب است که
فدراسیون فوتبال -نه فقط در این دوره-
همواره دم از قانون و اخالق میزند اما
در بزنگاههایش خود ناقض قانون و
اخالق بوده و است!
نامزد دیگر -مهدی تاج -که برای
رسیدن به ریاست فدراسیون ،گویا

تیم فوتبال خاتون بم از ساعت  ۱۶:۳۰روز سهشنبه
در دیدار برگشت قهرمانی باشگاههای زنان آسیا مقابل
سوگدیانا ازبکستان به میدان رفت و با شکست یک
بر صفر از راهیابی به فینال مسابقات بازماند .بازیکن
ازبکستان در دقیقه  ۳۱مسابقات با پاس پشت دفاع
هم تیمی خود را در موقعیت تک به تک با دروازه
ایران قرار داد و او نیز با یک ضربه چیپ گل تیم خود
را به ثمر رساند .نیمه اول این دیدار با همین نتیجه
به پایان رسید .دو تیم در نیمه دوم موقعیتهایی را
روی دروازه هم ایجاد کردند اما موفق به گلزنی نشدند
و این مسابقه با برتری یک بر صفر سوگدیانا به پایان
رسید .دیدار رفت این دو تیم با تساوی یک بر یک
به پایان رسیده بود.
در حاشیه
توضیحات «دبیرکل فدراسیون فوتبال»
درباره برگزاری انتخابات؛

عدم احراز صالحیت هیچ نامزدی
اعالم نشده!

دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارائه توضیحاتی روند
برگزاری انتخابات و موضوع بررسی صالحیت
نامزدها را تشریح کرد« .حسن کامرانیفر» درباره
روند تایید صالحیت نامزدهای انتخابات این
فدراسیون اظهار کرد :بر اساس روند موجود و در
ادامه پروسه قانونی برگزاری انتخابات تاکنون
نامهای مبنی بر عدم احراز صالحیت هیچ نامزدی
به فدراسیون فوتبال ارسال نشده است .در نهایت
کمیته بدوی انتخابات مرجع اعالم و معرفی
افراد تا زمان برگزاری مجمع به شمار میرود و
فدراسیون فوتبال بر همین اساس انتخابات را طبق
اساسنامه و ضوابط موجود منطبق بر استانداردهای
فیفا و  AFCبرگزار خواهد کرد.

ورزشی

هیچ پروندهای جلودارش نخواهد بود؛ اینروزها
چنان با اعتماد به نفس سخن میگوید که
گویی یا مردم او را نمیشناسند یا تاج قبلی،
فرد دیگری بوده است؟ البته هیچ نگرانیای
برای ایشان نیست؛ چرا که وی علیرغم پرونده
ویلموتس ،توانست پنج امضا از مجمع و
تایید صالحیت کمیته بدوی را بگیرد! ...و
این مساله اگر حکایت از بلبشوی فوتبال ما
و قدرت روابط پشتپرده ندارد پس حاکی از
چیست؟! مهدی تاج پس از مطرح شدن نامش
در مفسده مجتمع فوالد مبارکه  -استخدام به
کار غیرقانونی و دریافت  ۹۵۳میلیون تومان
حقوق از مجتمع فوالد مبارکه بابت  ۳۳ماه
عدم حضور مطلق در محل کار و نداشتن
مسوولیت تعریف شده در آن شرکت متمول
دولتی -بدون اینکه ذره ای از اعتماد به نفس و
موضع حق به جانبی اش کاسته شده باشد؛ در
رسانه ملی حاضر می شود ،از استحکام حقوقی
بال اشکال قرارداد ویلموتس می گوید -البته

منظورشان از استحکام حقوقی قرارداد ،حتما
از جانب ویلموتس بوده که برنده بالمنازع
این پرونده شد -از استقالل فدراسیون تحت
ریاستش در آینده و عدم اجازه دخالت حتی به
وزیر ورزش در امور فدراسیونش گفت -در حالی
که لحظاتی بعد ،ادعایش را با داشتن حق
دخالت وزیر نقض کرد و چندی قبل هم مقصر
اصلی رفتن کیروش و استخدام ویلموتس
را تصمیم وزیر سابق ورزش دانست -و دیروز
هم بیانیه داد و اعالم کرد که برای دفاع از
تمامیت و کیان فوتبال آمده ،چنان که برای
دفاع از کیان فوتبال ،چند سال قبل درخواست
بازگشت به کار پس از بازنشستگی کرده
است!
آقای تاج! دفاع از کیان فوتبال را از دیدگاه
شما در پرونده ویلموتس به قدر کافی
شناختیم و پرونده مجتمع فوالد نیز زوایای
دیگری از این شناخت را بر ما گشود؛ اما بر
اعضای مجمع ،کمیته تعیین صالحیت و
دستگاه های نظارتی؟ حقیتا نمیدانیم؛
ولی قطعا روز  ۸شهریور ،به جواب
این سوال خواهیم رسید! واقعا
جای سوال است که چرا با
وجود چنین شیفتگان خدمت
که تعدادشان نیز سر به فلک
می گذارد چرا اوضاع مملکت
ما در عرصه های مختلف چنین
نابسامان است و چرا این قدر فساد
در بین برخی مسووالن و مدیران
رایج و بدیهی؟ اینان شیفتگان
خدمتند یا تشنگان قدرت؟...
و سخن در این باب
تمامی ندارد چندانکه
اشتهای آقایان!

نصف ج�ان

ِ
صید بزرگ طالییپوشان؛

سرمربی سابق تیمملی فوتبال بانوان به سپاهان پیوست
اصغر قلندری

«مریم ایراندوست» -سرمربی سابق تیمملی
فوتبال بانوان -هدایت تیم بانوان سپاهان را
بر عهده گرفت .ایراندوست سرمربی نامآشنای
فوتبال بانوان کشور ،پس از انجام یکسری
مذاکرات با مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با عقد قراردادی
به مدت یکفصل هدایت تیم فوتبال بانوان
فوالد مبارکه سپاهان را بر عهده گرفت.
ایراندوست که فار غالتحصیل رشته تربیت
بدنی و دارای مدرک مربیگری فوتبال
 Aآسیا است .سابقه کمکمربی تیمملی
زیر  16سال ،سرمربی تیمملی زیر  16سال،
کمکمربی تیمملی بزرگساالن در مسابقات
مقدماتی آسیا در سال  ،1389کمکمربی
تیم المپیک نوجوانان و جوانان در سنگاپور،
سرمربی تیمملی بزرگساالن ایران ،سرمربی

تیم زیر  19سال را در کارنامه پر افتخار
خود دارد .از دیگر افتخارات مربیگری
ایراندوست میتوان به انتخاب
وی بعنوان بهترین مربی ایران در
سال  ،1387کسب مقام چهارم تیم
المپیک نوجوانان و جوانان سال 1389
در سنگاپور ،نایب قهرمانی مسابقات
غرب آسیا در سال  ،1390بهترین
مربی ایران از نظر کانون مربیان
ایران در سال  ،1392قهرمان لیگ
برتر ایران با تیم ملوان در سال
 ،1388نایب قهرمانی لیگ برتر
ایران در سال های ،1387
 1391 ،1389تا  1394با تیم
ملوان ،قهرمان جام حذفی
ایران با تیم ملوان در سال ،1392
قهرمانی لیگ دسته یک با تیم
ملوان اشاره کرد .ایراندوست که
در سال  2022سرمربی تیم ملی

بزرگساالن بود موفق شد بعد از  47سال
جواز حضور تیم ملی بزرگساالن ایران
به مرحله نهایی جام ملت های آسیا
را کسب کند و جزو  12تیم برتر آسیا
در این رقابتها باشد .وی در دوران
بازیگری خود  90بازی رسمی برای
تیم فوتبال ملوان انجام داده
و  41گل برای این تیم به
ثمر رسانده است و به
همراه ملوان  4قهرمانی
و  6نایب قهرمانی لیگ
برتر ایران را تجربه
کرده است .شایان
ذکراینکه کادر فنی
تیم بزرگساالن با نظر
ایراندوست از بین مربیان و
متخصصان برجسته استان
اصفهان انتخاب خواهند
شد.

ورزشی

روزنامه

حبس ابد در انتظار بنجامین مندی
تعداد پرونده هایی که بنجامین مندی در آن نقش داشته است به  ۱۰مورد رسیده و این بازیکن فوتبال با حبس از  ۵سال تا ابد
مواجه است .دادگاه سلطنتی چستر انگلیس رسیدگی به پرونده بنجامین مندی مدافع منچسترسیتی و تیم ملی فرانسه را که
به  ۱۰مورد تجاوز و آزار جنسی متهم شده است آغاز کرد .این بازیکن در طی پرونده از پنج سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد.

ذره ی ن
ب�
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نقدی بر عملکردکاروان ورزش ایران در بازیهای همبستگیکشورهای اسالمی؛

محمدرضا کاظمی

پنجمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
با کسب عنوان سومی ورزشکاران ایران به پایان
رسید .در این دوره از مسابقات ترکیه میزبان با کسب
بیشترین مدال به مقام نخست دست یافت ،ازبکستان
در جایگاه دوم ایستاد و کاروان ورزش کشورمان با
مجموع  ۱۳۳مدال شامل  ۴۹طال ۴۴ ،نقره و  ۵۰برنز به
کار خود پایان داد.
مروریکوتاه بر تاریخچه برگزاری بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی حکایت از اینواقعیت دارد که
رویداد مذکور با تصمیم و نظر مساعد سازمان کنفرانس
اسالمی و با هدف بهبود همبستگی و دوستی بین
کشورهای اسالمی ،ترویج هویت اسالمی در ورزش و
کمک به کاهش تبعیض نسبت به مسلمانان شکل
گرفت .قابلکتمان نیست که عمل به شعارهای یاد
شده هیچگاه آنطور که باید و شاید محقق نشد و
اینرویداد مهم ورزشی علیرغم اهداف تعریف شده
هم نتوانست وفاق و همبستگی مورد انتظار را در
میان کشورهای اسالمی تقویت کند .با اوصاف یادشده
اخیرا شاهد برگزاری پنجمیندوره بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی بودیم .به عبارت بهتر باید اذعان کرد
در عمل صرفا چهار دوره از بازیهای مذکور برگزار شده
است زیرا دوره دوم آن که قرار بود به میزبانی کشورمان
شکل بگیرد به واسطه کارشکنی تعدادی از کشورهای
عربی هرگز برگزار نشد و از آن پس نیز شرایط برگزاری
برای ما فراهم نشده است.
تحت این شرایط و همانطور که ذکر شد ،کاروان ورزش
ایران در قونیه  ۲۰۲۲به جهت مرغوبیت مدال در جایگاه
سوم قرار گرفت عنوانی که دوره قبل نیز که به میزبانی
جمهوری آذربایجان و در شهر باکو برگزار شد به خود
اختصاص داده بودیم با این تفاوت که در سال ۲۰۱۷
باکو تعداد ورزشکاران و جمع کاروان ورزشی ایران و
طبیعتا عدد مدالهای دریافتی نیز کمتر از مسابقات
اخیر قونیه ترکیه بود.
بهترین جایگاه ما طی سومیندوره این رقابتها که
به میزبانی اندونزی برگزار شد رقم خورد که و در آنجا
توانستیم بهعنوان نایبقهرمانی دست پیدا کنیم و در

نه بدتر و نه بهتر از قبل!
اولین دوره که عربستان میزبانی مسابقات را بر عهده
داشت چهارم شدیم .همانطور که پیشاپیش ذکر شد
قرار بود دومین دوره این بازیها در ایران برگزار شود اما
به سبب اعتراض کشورهای عربی به مدال های طراحی
شده توسط کشورمان که نام خلیج فارس بر آنها نقش
بسته بود حاضر به حضور در این رقابتها نشدند در
نتیجه مسابقهای هم برگزار نشد.
هدف از ذکر مقدمه حاضر آن بود تا ابتدا
عالقهمندان ورزش اجماال از کم و کیف مسابقاتی
با عنوان بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
اطالع داشته باشند و سپس به این پرسش
پاسخ دهیم که آیا عملکرد کاروان ورزش ما در
پنجمین دوره مسابقات که اخیرا در ترکیه برگزار
شد موفق بود یا خیر؟ رییس کمیته ملی المپیک
که روز دوشنبه و در رادیو ایران سخن میگفت
نهتنها حضور کاروان ورزش کشورمان در قونیه را
موفقیتآمیز توصیف کرد بلکه بر اقدامات موثر
فرهنگی صورت گرفته در خالل این مسابقات
پای فشرد .بدیهی است صالحی امیری در آستانه
خداحافظی از صندلی ریاست ،باید هم از مجموعه
تحت امر خود حمایت و بار دیگر بر اقدامات صورت
گرفته مهر تایید بزند .البته انصاف حکم میکند
تا منکر زحمات و تالشهای وی نباشیم اما در
ارتباط با اعالم موفقیت صد درصدی مدیریتی و
فنی باید اندکی تردید داشت.
واقعیت این است که آخرین کاروان اعزامی ورزش
کشورمان طی دوران مسئولیت صالحی امیری آنگونه
که گفته شده موفق نبود .در تایید این موضوع
همین قدر میتوان اذعان کرد وقتی ما جایگاه
دومی را به ازبکها واگذار و درنهایت به همان مقام
سوم  ۵سال قبل باکو رسیدیم یعنی اینکه پیشرفت
چندانی نداشتهایم .در قونیه خصوصا جودوکاران و

ید�لوگ
درگفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح شد؛

آخرین وضعیت مصدومیت بازیکنان
از زبان پزشک تیمملی
دکتر علیرضا شهاب
میثم آبپرور  -فیز یو تر ا پیست
برجسته فوتبال کشورمان -که اکنون در ِ
قامت
پزشک تیمملی فوتبال بزرگساالن فعالیت
ِ
خصوص شرایط مصدومان
میکند ،در
ِ
تیمملی در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه
دنیای هوادار اظهار داشت :وحید امیری با
ادامه روندی که پیشرو داریم انشاهلل به جام
جهانی قطر میرسد ،تالش و سختکوشی
وحید و روزی  ۸ساعت تمرین در کنارش
نشان از اراده باالی او برای برگشت هرچه
سریعتر به میادین است.
دکتر شهاب در ادامهی صحبتهای خود
تصریح کرد :مهدی طارمی مشکل خاصی
خصوص اللهیار صیادمنش،
ندارد ،اما در
ِ
طبق صحبتی که با او داشتم ،مصدومیتی از
ناحیه همسترینگ دارد که حداقل  8هفته از
میادین دور خواهد ،اما وضعیت نهاییاش

درخصوص
بهزودی مشص میشود.
ِ
مصدومیت کاوه رضایی نیز 3-2 ،ماه پیش
بهطور کامل رفع شده و االن شرایط خوبی
دارد و اینروزها تمرینات خود را با تیم
استقالل انجام میدهد.

ورزشکاران دوومیدانی نتایج تاسفباری کسب کردند.
اگر موفقیتهای پیدرپی رشتههای مدالآوری چون
کشتی ،وزنهبرداری و تکواندو نبود چه بسا زیر دست
آذربایجان و به جایگاه چهارم تنزل پیدا میکردیم .از
سویی فاصله و تعداد مدالهای طالی کسبشده توسط
ترکیه و ازبکستان حاکی از آن است که ادعای رسیدن
به آنها در حالی که حدود  ۱۰طال کمتر از ازبکستان
و  ۱۰۰طال کمتر از میزبان
داشتیم کار چندان آسانی

نبود و ما بهراحتی نمیتوانستیم خودمان را به این
کشورها برسانیم.
با تمام اوصاف یاد شده پرونده پنجمین دوره بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی به شرح اجمالی فوق
بسته شد و تا گشایش دوباره اینپرونده حداقل چهار
سال دیگر باید صبر کرد ،در این میان پرسش مهم
آن است که دستاورد کاروان ورزشی کشورمان که با
همراهان زیاد و صرف هزینه گزاف راهی ترکیه شد
چه بود؟ اگر سخن از موفقیت و حضور در آزمونی
دشوار در میان آورده شود که هیچکدام از این مقولهها
در قونیه مصداق عینی نداشت زیرا نه مسابقات در
آن حد و اندازه بود که آزمونی مناسب برای قهرمانان
رشتههای مدالآور ما باشد و نه توانستیم نسبت
به دوره گذشته ارتقا جایگاه داشته باشیم.در بحث
فرهنگی و تبلیغات مربوط به اشاعه آداب ،سنن
و حتی اماکن تاریخی کشورمان نیز بعید
است که توفیق قابل انتظار پیدا کرده
باشیم .بنابراین انتظار میرود حداقل
خوب است قبل از تغییر و تحوالت
احتمالی در ارکان مدیریتی کمیته
ملی المپیک یک گروه کارشناسی
قوی خارج از این مجموعه ،مامور
بررسی عملکرد کاروان ورزشی کشورمان
در پنجمین دوره بازی های همبستگی
کشورهای اسالمی باشد .گروهی که با استقالل
رای ،دیدگاههای کارشناسی خود را از نقاط قوت و
ضعف مسابقات ارائه و در نهایت نیز راهکارهای عملی
و قابلاجرا برای تحکیم موقعیت و جایگاه ورزش
کشورمان نهتنها برای چهار سال آینده و حضور مجدد
در این رویداد بلکه مسابقات دیگری چون بازی های
آسیایی و پیکارهای قارهای و جهانی که قرار است در
آینده ارائه شود.

سوژه
سه انصرافی در فهرست کاندیداها؛

سعیدی از نامزدی ریاست کمیته ملی
المپیک کناره گیری کرد

در آستانه برگزاری انتخابات کمیته ملی
المپیک« ،کیکاوس سعیدی» از حضور در
این انتخابات برای تصدی پست ریاست کناره
گیری کرد .وی به عنوان رئیس آکادمی ملی
المپیک برای شرکت در انتخابات کمیته و

تصدی پست ریاست و نایب رئیسی کاندیدا
شد اما وی طبق تصمیم جدید قصد درد
فقط برای کرسی نایب رئیسی در انتخابات
شرکت کند.
طبق حکم وزارت ورزش ،کیکاوس سعیدی
امروز بازنشسته شد اما رایزنیهایی انجام
شده که او بتواند تا یک ماه دیگر به عنوان
سرپرست دبیرکل به همکاری با کمیته ادامه
دهد .با انصراف کیکاوس سعیدی ،تعداد
انصرافیهای انتخابات کمیته ملی المپیک به
سه نفر رسید ،پیش از این آرش میراسماعیلی
و هاشم اسکندری هم از انتخابات کناره گیری
کرده بودند .سعیدی در پاسخ به این پرسش
که وضعیت بازنشستگی او به کجا رسیده
است و امکان حضور در انتخابات را دارد یا
خیر؟ تاکید کرد :من بازنشسته نیستم و هیچ
حکمی به من ابالغ نشده است .در انتخابات
خواهم بود و حضور خواهم داشت.
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احتمال ورود دادگستری

تصمیم جدید پورتو

«سردار»

ستاره لیورپول

آلمان به پرونده جنجالی

پرونده سردار آزمون مهاجم تیم ملی
فوتبال ایران در روسیه ممکن است از
سوی دادگستری آلمان پیگیری بشود« .آندری دمیتریف»
وکیل دختر شاکی از سردار آزمون -در مصاحبهای جدید ازتالش برای باز کردن پای دادگستری آلمان به این پرونده
خبر داد .دمیتریف گفت« :امکان قرار دادن یک گزینه
روی پرونده وجود خواهد داشت که به همه کشورهایی
که کنوانسیون الهه را پذیرفتهاند ،حق بررسی پرونده را
میدهد ،از جمله در آلمان ».این وکیل در عین حال آمادگی
خود را برای ارتباط با دادگستری آلمان اعالم کرد .وی
گفت« :آلمان یک کشور متمدن است که به قوانین احترام
میگذارد .ما در مثبت بودن نتیجه پرونده شک نداریم».
وکیل ورزشی

تاج را به مناظره
دعوت کرد!

«رسول باختر» گفت :پس از تمامی
ماجراهای ویلموتس و محکومیت چند
میلیون یورویی فدراسیون فوتبال ،بر کسی پوشیده نیست که
فدراسیون متحمل ضرر هنگفتی شده است .این ضرر سنگین
ناشی از دو امر بوده ،عدم پرداخت و قرارداد ضعیف! البته
اخیرا آقای تاج در یک برنامه تلویزیونی پیرامون قرارداد آقای
ویلموتس بیان فرمودند«:هیچ حقوقدانی تا حاال نیومده به ما
بگوید این قرارداد ایراد داره»! بدون شک این ادعا جای تعجب
بسیار دارد چرا که ضعف قرارداد کامال مشهود و مشخص
است .لذا در پاسخ به این ادعای عجیب ،از آقای تاج و یا
تیم حقوقی ایشان دعوت میکنم در یک مناظره درخصوص
ایرادات قرارداد ویلموتس صحبت کنیم.
صالحیت

مهدی تاج

فعال تایید نشد؟
برخی شنیدهها نشان میدهد نهادهای
قضایی و امنیتی که صالحیت نامزدها
را بررسی میکنند ،تاکنون میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی
را برای حضور در انتخابات این فدراسیون که هشتم شهریور
برگزار میشود تایید کردهاند و فعال وضعیت مهدی تاج روشن
نیست .فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه ،دو هفته قبل یعنی
 ۲۱روز قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال اسامی نامزدهای تایید
شده از سوی کمیته بدوی را در شرایطی اعالم کرد که هنوز
استعالمهای قانونی برای تایید صالحیت از سوی نهادهای
قضایی و امنیتی اعالم نشده بود .در فاصله یک هفته تا
انتخابات فدراسیون فوتبال باید دید تغییری در وضعیت کنونی
رخ خواهد داد و مهدی تاج به انتخابات میرسد یا نه؟

درباره طارمی؛ در مسیر
رییس باشگاه پورتو ابتدای فصل بر
اساس وعده ای که به سرمربی تیم
داده بود در برابر پیشنهادات رسیده برای مهاجم تیم ملی
فوتبال ایران مقاومت کرد و در نهایت مهدی طارمی در
پورتو ماندگار شد و شروعش در این فصل از لیگ برتر
همانند فصل گذشته درخشان بود .اما بر اساس تازه ترین
خبرهای رسیده از پورتو رئیس باشگاه همان نقشه ای که
برای دیاز کشیده می خواهد برای طارمی بکشد .فروش
این بازیکن در تعطیالت زمستانی .دیاز فصل گذشته در
تعطیالت راهی لیورپول شد و پورتو به سود قابل توجهی
دست پیدا کرد .بدون شک رییس باشگاه همزمان با فروش
طارمی جانشین این بازیکن را هم خریداری خواهد کرد.
محمدرضا پوریا

در فدراسیون بدمینتون
ابقا شد

مجمع فوقالعاده فدراسیون بدمینتون به
صورت وبینار و حضوری به ریاست محمد
پوالدگر معاون قهرمانی وزارت ورزش و کیکاوس سعیدی دبیر کل
کمیته ملی المپیک برگزار شد .در این مجمع اعضا رای دادند تا
محمدرضا پوریا به عنوان رئیس فدراسیون به فعالیتش ادامه دهد
و قرار شد بعد از انتخابات کمیته او به عنوان سرپرست انتخاب
شود .حدود یک ماه از زمان پایان دوره ریاست پوریا در فدراسیون
بدمینتون گذشته است .پوریا سوم مرداد  ۱۳۹۷در مجمع
انتخاباتی با کسب اکثریت آرا برای سومین دوره پیاپی به عنوان
رییس فدراسیون بدمینتون انتخاب شده بود .در پایان مهلت ثبت
نام از نامزدهای این فدراسیون  ۵داوطلب نام نویسی کردهاند که
گفته میشود یکی از این آنها تایید صالحیت نشده است.
ستاره بارسلونا در

یکقدمی انتقال به
چلسی

توماس توخل ،سرمربی آلمانی چلسی
پس از اینکه تیمش شروع ضعیفی
در این فصل داشته و دیروز شکست تلخ  ۰-۳را در خانه
لیدزیونایتد تجربه کرد ،مدعی شد این تیم به شدت به
دنبال جذب یک مهاجم جدید است و تقویت دیگر خطوط
در اولویت بعدی مدیران باشگاه قرار گرفته است .حاال
نشریه دیلی میل در گزارشی مدعی شد دو باشگاه چلسی
و بارسلونا بر سر انتقال پییر امریک اوبامیانگ با قراردادی
به ارزش  ۱۸میلیون پوند به اضافه چهار میلیون پاداش
رسیده اند و این انتقال به زودی نهایی خواهد شد .البته
خود اوبامیانگ در ابتدا تمایلی به ترک بارسلونا و بازگشت
به لیگ برتر نداشت.

تکلیف شکایت از

بازیکن پرسپولیس
مشخص شد؟

در پی جذب سینا اسدبیگی توسط
پرسپولیس ،باشگاه ذوبآهن به عنوان
بازیکن پیشین این بازیکن مدعی شد که قرارداد سرخها با
اسدبیگی باطل است.در این رابطه یکی از مسئوالن کمیته
تنظیم مقررات فدراسیون فوتبال اعالم کرد که تا پایان روز
 30مرداد ،باشگاه ذوبآهن هیچگونه سندی مبنی بر قرارداد
سینا اسدی ارائه نکرد و از آنجا که مهلت نقل و انتقاالت
در پایان  30مرداد به اتمام رسیده ،به همین دلیل ادعای
ذوبآهن در خصوص اسدبیگی درست نیست.اگر قراردادی
بین این باشگاه و این بازیکن امضا شده بود ،باید تا  30مرداد
این قرارداد ثبت میشد و به همین خاطر شکایت باشگاه
ذوبآهن قانونا وجاهت و قابلیت رسیدگی ندارد.
آخرین خبر از

پرسپولیسی شدن
دیاباته

در حالی که اخبار ضد و نقیضی در
مورد حضور احتمالی شیخ دیاباته در
پرسپولیس مطرح می شود،یک مقام مسئول در باشگاه
پرسپولیس گفت :مذاکرات ما با این بازیکن به طور جدی
ادامه دارد و حضور دیاباته در ایران و پرسپولیس تا این
لحظه اصال منتفی نیست .قطعا تمام تالش باشگاه در
راستای جلب رضایت کادر فنی و هواداران است و مذاکرات
با دیاباته به طور کامال قانونی و با حفظ شان باشگاه ادامه
دارد که طبعا احتمال توافق با ایشان هم هست .این که
می گویند پرسپولیسی شدن شیخ کامال منتفی شده را ما
تائید نمی کنیم .باید دید طرفین بر سر جزئیات به توافق
نهایی می رسند یا نه؟
امیرحسین حسینزاده
باالخره به شارلوا
پیوست

امیرحسین حسینزاده هافبک تهاجمی
ایرانی سرانجام به اسپورتینگ شارلوا
پیوست .هافبک هجومی ایرانی  ۲۱ساله فصل قبل
استقالل تا سال  ۲۰۲۴با این تیم بلژیکی قرارداد امضا
کرد .وی که در سال  ۱۳۹۷در مقاومت تهران بازی کرد در
ادامه به باشگاه سایپا کرج پیوست و اولین حضور خود در
لیگ ایران را در تاریخ  ۱۷فروردین  ۱۳۹۸در دیدار مقابل
پیکان انجام داد .او سال گذشته برای تیم فوتبال استقالل
تهران بازی کرد که در پایان فصل بدون قبول حتی یک
شکست قهرمان شد .او در  ۳۰مسابقه ۲۷ ،بار از ابتدا برای
تیمش به میدان رفت و فصل را با  ۸گل و یک پاس گل
به پایان رساند.

